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EDITAL nº 021/2014/DG/IFC - Câmpus Videira

INSCRI ES PARA O INGRESSO NOS CURSOS SUPERIORES DO INSTITUTOÇÕ  
FEDERAL CATARINENSE - C MPUS VIDEIRA, POR MEIO DE TRANSFER NCIAÂ Ê

 INTERNA E EXTERNA PARA O 2  SEMESTRE LETIVO DE 2014.º

O  Diretor-Geral  pro  tempore  Substituto  do  Instituto  Federal 
Catarinense - C mpus Videira, no uso de suas atribui es legais,â çõ  
vem tornar p blico aos interessados que est o abertas as inscri esú ã çõ  
para o ingresso nos Cursos Superiores do IFC – C mpus Videira,â  
por meio de transfer ncia interna e externa, com ingresso previstoê  
para o segundo semestre de 2014.

1. DAS VAGAS

1.1 Est o disponibilizadas as vagas abaixo relacionadas para preenchimento porã  
meio de transfer ncia interna e externa:ê

Curso Semestre Turno N  deº  
Vagas

Bacharelado em Ci ncia da Computa oê çã 2º Matutino 10

Bacharelado em Ci ncia da Computa oê çã 4º Matutino 08

Licenciatura em Pedagogia 2º Noturno 05

Licenciatura em Pedagogia 4º Noturno 08

Licenciatura em Pedagogia 6º Noturno 10

1.2 A transfer ncia interna  destinada ao ingresso de aluno proveniente de outrosê é  
cursos de gradua o do Instituto Federal Catarinense, que desejam mudar de turno,çã  
de habilita o, de curso ou de C mpus. çã â
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1.3 A transfer ncia externa corresponde ao ingresso no Instituto Federal Catarinenseê  
de alunos provenientes de cursos de gradua o, de outras institui es de ensino.çã çõ

1.4 A transfer ncia do candidato  na fase correspondente est  condicionada aoê á  
n mero de disciplinas conclu das no curso de origem.ú í

2. DOS PR -REQUISITOS PARA CONCORRER S VAGASÉ À

2.1. S oã  pr -requisitos para concorrer s vagas do presente edital:é à

a) ser acad mico regularmente matriculado ou com matr cula trancada noê í  
curso de origem;

b) n o se encontrar no ltimo semestre do curso de origem; eã ú

c) n o possuir mais que duas reprova es por frequ ncia.ã çõ ê

3. DOS CRIT RIOS PARA PREENCHIMENTO DAS VAGASÉ

3.1. S o crit rios para a transfer ncia, por ordem de prioridade:ã é ê

a) Mudan a de C mpus do IFC para o mesmo curso;ç â

c) Mudan a de curso no mesmo C mpus do IFC;ç â

d) Mudan a de curso que envolve mudan a de C mpus do IFC;ç ç â

e) De outras institui es de ensino para o mesmo curso;çõ

f) De outras institui es de ensino que envolve mudan a de curso.çõ ç

3.2. Para fins de classifica o, ser  considerado o maior aproveitamento curricularçã á  
(maior n meroú  de cr ditos ou carga hor ria cursada), pass vel de ser aproveitadoé á í  
no curso pretendido.

3.3. O desempate obedecer  a seguinte ordem:á

a) maior coeficiente de rendimento;
b) proveniente de ensino p blico;ú

c) de maior idade.
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4. DA DOCUMENTA OÇÃ

4.1. Os candidatos que desejam concorrer s vagas do presente edital dever oà ã  
apresentar a seguinte documenta o:çã

a)  requerimento  dirigido  ao  coordenador  do  curso  pretendido,  protocolado  na 
Coordena o de Registros Acad micos do IFC C mpus Videira (Anexo I);çã ê â

b) c pia acompanhada de original do RG e CPF;ó

c) atestado de frequ ncia atual e/ou de trancamento de matr cula na institui o deê í çã  
origem;
d) histórico escolar completo e atualizado com ementa das disciplinas cursadas no 
curso de origem.

5. DAS INSCRI ESÇÕ

5.1  As  inscri es  ocorrer o  no  per odo  de  02  a  25  de  junho  çõ ã í de  2014,  na 
Coordena o de Registros Acad micos do IFC - C mpus Videira (Rodovia SC 135,çã ê â  
Km 125 - Bairro Campo Experimental), das 8h s 21h.à

5.2. O pedido de inscri o efetivado por terceiros, dever  ser acompanhado deçã á  
procura o simples e de c pia de documento de identidade do procurador.çã ó

6. DO RESULTADO

6.1 O resultado ser  publicado no site oficial do Instituto Federal Catarinense –á  
C mpus Videira, dispon vel em www.videira.ifc.edu.br at  s 18 horas do 04 diaâ í é à  
julho de 2014.

7. DA MATR CULA Í

7.1 Os candidatos selecionados dever o comparecer na Coordena o de Registrosã çã  
Escolares para efetivar sua matr cula no per odo de 07 a 11 de julhoí í  de 2014, 
portando os seguintes documentos:
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a. 02 fotos 3x4 (recentes e iguais);
b. 01 c pia da Carteira de Identidade (acompanhada da original);ó

c. 01 c pia da Certid o de Nascimento ou Casamento (acompanhada da original);ó ã

d. 01 c pia do Cadastro de Pessoa F sica (CPF) (acompanhada do original);ó í

e. 01 c pia do Certificado de conclus o do Ensino M dio ou documento equivalenteó ã é  
(acompanhada do original);
f. 01 c pia do Hist rico Escolar do Ensino M dio (acompanhada do original);ó ó é

g. 01 c pia do T tulo de Eleitor, no caso dos maiores de 18 anos (acompanhadaó í  
do original);
h. Cart o de vacina o constando a vacina contra rub ola, no caso dos candidatosã çã é  
de sexo feminino com idade at  40 anos, nos termos da Lei Estadual no 10.196 deé

24/07/96 (acompanhada do original).
i. 01 c pia do Certificado de Alistamento Militar, de Dispensa de Incorpora o ouó çã  
de Reservista, no caso dos maiores de 18 anos do sexo masculino (acompanhado 
do original);
j. Se realizou estudos equivalentes ao Ensino M dio, no todo ou em parte, noé  
exterior,  dever  apresentar  parecer  de  equival ncia  de  estudos  da  Secretariaá ê  
Estadual de Educa o;çã

l. Se apresentar documentos em l ngua estrangeira, estes dever o estar visadosí ã  
pela  autoridade  consular  brasileira  no  pa s  de  origem  e  acompanhados  daí  
respectiva tradu o oficial;çã

m. Os candidatos procedentes de outros pa ses dever o apresentar, ainda, 01 c piaí ã ó  
da c dula de identidade de estrangeiro (RNE), e/ou outro documento comprobat rioé ó  
com validade nacional (acompanhada dos documentos originais).

7.2. Na falta de qualquer documento listado neste edital, o candidato n o poderã á 
efetuar a matr cula, perdendo o direito  vaga.í à

7.3 O candidato classificado e matriculado que n o comparecer s aulas at  o 5ã à é º 
(quinto) dia letivo, sem justificativa, ser  considerado desistente e substitu do peloá í  
seguinte da lista.
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8. DAS DISPOSI ES GERAISÇÕ

8.1  A  inscri o  do  candidato  implicar  na  aceita o  total  e  incondicional  dasçã á çã  
normas e instru es constantes neste Edital, bem como da organiza o did tica eçõ çã á  
demais normas did tico-pedag gicas do Instituto Federal Catarinense.á ó

8.2  Compete  ao  coordenador  do  curso,  juntamente  com  o  n cleo  docenteú  
estruturante  ou colegiado de curso, avaliar os pedidos de transfer ncia e emitirê  
parecer conclusivo sobre os mesmos.

8.3  Em  qualquer  poca,  mesmo  ap s  a  matr cula,  o  candidato  que  usaré ó í  
documentos e/ou informa es falsas, bem como qualquer outro meio il cito paraçõ í  
atender s exig ncias deste processo, ser  eliminado. à ê á

8.4 Os casos omissos ser o analisados pelos n cleos docentes estruturantes dosã ú  
cursos e pelo Departamento de Desenvolvimento de Ensino do Instituto Federal 
Catarinense - C mpus Videira.â

Publique-se.
Videira, 30 de maio de 2014.

Raul Eduardo Fernandez Sales
Diretor-Geral pro tempore Substituto

Portaria n  112/2013 - DOU de 24/06/2013º
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(ANEXO I)

REQUERIMENTO

Videira, ____ de _______________ de 2014

Ilmo(a) Senhor(a)
Coordenador(a) do Curso do Curso de _____________________________________
Instituto Federal Catarinense – C mpus Videiraâ

_______________________________________________________________________, 
CPF n  ________________________, RG n  _______________________, residente º º

na rua _______________________________, n  ______ bairro _________________,º  
Munic pio _____________________________________ CEP_____________________,í

telefone________________, e-mail __________________________________________, 
vem por meio deste, solicitar transfer ncia para o curso de  ___________________ê

_______________________________________________________________________.

Nestes Termos
P. Deferimento

____________________________________________
Assinatura do Requerente
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